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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar att den femte rapporten om unionsmedborgarskap inte 
innehåller några konkreta förslag om medborgarnas utövande av sina rättigheter och om 
medlemsstaternas skyldighet att i praktisk mening skydda dessa rättigheter. Parlamentet 
kräver att den sjätte rapporten är mer proaktiv i detta hänseende.

2. Europaparlamentet uttrycker sin besvikelse över kommissionens underlåtenhet, då den 
utarbetade den femte rapporten, att samråda med det civila samhället, och förväntar sig att 
sådant samråd sker i samband med förberedelserna av den sjätte rapporten, såsom 
kommissionen har lovat.

3. I ljuset av resultaten från Flash Eurobarometers opinionsundersökning 213 från 2007, 
enligt vilken endast 31 procent av deltagarna ansåg sig vara välunderrättade om sina 
rättigheter som Europamedborgare, påpekar Europaparlamentet att det finns ett 
brådskande behov att genomföra bättre och mer effektiva informationskampanjer 
(exempelvis i form av ”medborgarskapsprogram” i skolor för att förbereda den yngre 
generationen för ett mer aktivt medborgarskap). 

4. Europaparlamentet anser att 2009 års val till Europaparlamentet ska ses som ett tillfälle att 
förbereda och genomföra en alleuropeisk handlingsplan som syftar till att göra Europas 
medborgare mer medvetna om sina rättigheter. Parlamentet beklagar därför att det inte 
finns några relevanta hänvisningar till detta i den femte rapporten.

5. Europaparlamentet välkomnar den nyligen antagna politiska förklaringen om att förmedla 
Europatanken i partnerskap, och anser en informationskampanj om medborgarskap i 
unionen bör ges högsta prioritet.

6. Trots att Lissabonfördraget ännu inte har ratificerats uppmanar Europaparlamentet 
kommissionen att utarbeta planer för att genomföra det medborgarinitiativ som avses i 
fördraget.

7. Europaparlamentet anser att medlemsstaternas förfaranden för val till Europaparlamentet 
måste reformeras för att göra dem mer enhetliga och för att finna sätt att främja ett mer 
aktivt medborgarskap (t.ex. genom att införa transnationella listor).
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